
 

 
คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

ที ่  72 / ๒๕๖5 
เรือ่ง  การมอบอำนาจของนายกองค์การบรหิารสว่นตำบล 
ให้รองนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลปฏบิตัริาชการแทน 

............................................................ 

                    เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  คล่องตัว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๗  พ.ศ.  ๒๕๖๒ จนถึงฉบับปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ , 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 
ตุลาคม 2545 หมวด 11 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข้อ 240 จึงมอบอำนาจให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการสั่งการอนุญาตและการอนุมัติ ให้ผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

           สั่ง  ณ  วันที่  28  เดอืน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

     (นายพจนชัย  พัดไธสง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ



 
บัญชกีารมอบอำนาจจากนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลให้รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลปฏบิตัริาชการแทน 

แนบทา้ยคำสั่งองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ ที ่ 72/2565  ลงวนัที ่ 28  กมุภาพนัธ ์ 2565 
 

ที ่ อำนาจทีม่อบใหป้ฏบิตัริาชการแทน มอบโดยอาศยัอำนาจตามกฎหมาย  ระเบยีบ
ขอ้บังคับ 

ลักษณะงานทีม่อบให ้
ปฏบิตัิราชการแทน 

หมายเหต ุ

๑ สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.       
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   

๒ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.     
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   

๓ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   

 ๔ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
(ตาม พรบ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๕ พรบ.ป้าย พ.ศ. 
๒๕๑๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๔) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที่ 
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   

๕ การอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร  
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   

๖ การอนุญาตขุดดินถมดิน (พรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาตขุดดินถมดิน  
 

นายทองคำ  เตาะไธสง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 1   



๗ การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ตาม ม.4  ม.33  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) 

นายสมัย  นามต้นทอง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 2 

8 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง  (ราย
ใหม่)  ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหาร (พ้ืนที่เกิน  
200  ตรม.) 

นายสมัย  นามต้นทอง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 2 

9 อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ           
(ตาม ม.4  ม.41  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.       
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต  และเลิกจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

นายสมัย  นามต้นทอง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 2 

10 อนุญาตจัดตั้งตลาด  (ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.
60  แห่ง  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.       
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (ราย
ใหม่)  ต่อใบอนุญาต  และเลิก
กิจการตลาด 

นายสมัย  นามต้นทอง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 2 

1๑ การอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (พรบ.การ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.      
25๖2 จนถึงฉบับปัจจุบัน 

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต   

นายสมัย  นามต้นทอง 
ตำแหน่ง รองนายก อบต. 
คนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 


